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À0 c.ai{ÀRÁ}À sEcRET.4lro

1_ O prottena ales canalataB
taalo pela g-ralrale naiorj.a alos

tividade re1.oLucionária.

na Sede.hegio_nF:l-, é

quaalros .do Part ido r
'}q ,p{olleqq .de há luito leva!

.Sqg.equ1 .qeqg4Iq1vên a sua ag

Z-A criação de rtovas caDaratds,
de ilêgional , e apesar alâs críticas
firme ê iapotente, que tero levado

ten merecialo por pâlte do lepartamento da Sg

que the.tên_sido feitas, u,Ea atitude pouco

a que os probleúas se acuúulen e nã^ sejaElg
sólvidos.

J-Á prova ila iElortâncÍa dêste l)lobleoa, está no facto ilê, na,slra ú]tina reu
nião o Secreta!iado do Coeité Regional, têr discutido esta tarefa ê tei apoô*a
do qüe alurante o coliente úês (r€osto), o problena cleve se! alef iÀi t ivaneot e re
aolvido.

z+-nado o grande núnero de despesas que neces s arianent e , há que efectua!rpara
equipa! a caearata com o mínínij de êóridÍç6es, fo1 declôldo lânça. entre toalas
as ot'gêrlizações que desenvolvem a Éua activialáalê _ÍIa Seale negionaf, uma C.AI?Â-
IqA DE 40,000$00 !a!a custea! as despesas quê vão 6er efêctuadas.

Â distribuição dlos fundos será a seguinte:

DEPÁRTÁ.UNNÍOS REGÍONÀTS

DEP. SEnji RltGIoNAr t.250$OO
DEP, SINDrCA!.... 2. OOO$OO

DEP. L1JTÀ po?UtaR. . . . . . , . . . . . . , . . 2.00ogoo
TIPOCRAFIA RECIONAi., .'. , .. . . .. .. . 2,OOO$OO

coM. oRGÂNIZÀçÃO E COt[. FINANÇÀS. 1,25O$OO.

GRJ.NDES üI?RTSÂS

[1,P.....,.....
c!!...,........
cP............

4.500s00
2.0o0$oo

2.500$oo

4.500$00

4.500$oo



ESCRIToR IOS. . . ., r ....r !. :.!_r .. !.......... !..r ... 2. QgqSqo,.
C0I[ÉRCI0........ 2.OOoSoo

PREVr}ONCIA....,......,.......... 2.500$00
oTCI . . , . . . . . . . . . 1. 100$00
m0rEss0Rfls..... 1.000900
sEcúRos. . . . . . . , . . 2.000$00

oRG, CONCELi{OS CAIIpONESES..,..... 250$OO

0§ pagamentos ileve!ão se! efectuados ê!i quatro plestações
venalo ser respeitaalôs os seguintes plazog:

d.o àia tt/B /78
do dia 18/s/?6
do d.ía 25/8/ 78

do dia 11/8/ 7a

2r% até às 24 horas

5cfÁ até àB 24 naras
'15% até às 24 ]noraÉ

10O% até às 24 holas

de 2596 cada, de-

aleve eotregar ec cadla plesta-
ção a quantia dle

Toalos ôs canaraalas, e p!iocipalúente os responsáveis pelãs váiias org-niza
ções, deverão ilar a nárüra iloportânciâ ao cullprinento alos plazos estabelecialos
sendo que no caso câottácio, estarão a criar fs condições para que o arranjoda
caôa-!'ata seja, nais unra vez boicotado e dando apôio à linha qu€ no.-úepartanen-
to está contra o epeue! ila nova canarata!.!g.!gldg a llnha que se opõe à edlfi.
cação ê consolidação de um forte e coeso PaIliqo,ÇSg+qiet+.

.j-âê ob!À6 quE Êe êstgo a rêÁ1irê!.t6ro q ?eltigdp?eão Ae quatro Departâeen -
tos ( De!. Seale Regional, Ie?. Luta Pop[Ia!, Comissão alê Oxganização.e Co!}iÉ -
Eão de trinaBças e Tipôglafia Regionâ]) pala oÊ qLrais está a set elaborada uloa

escala (a discotir) pala que a s[a participação nas oblas, ôão prejudique as

suas talefa6.

g-0 cuoprimento dlesta imlortante tárefa requerdrá rid ioaái as orgaaizaç6es e

ale toalos os ca&aladas, u.rr granate ernpdnho e ü jruria" ,j"'pírii; á. Êjrtiao a.r,.rl
alo o DepaltaEento ata SêaLe Regional, ser a lileccão po1ítica e prática, dlêvenil.
iratar ale toalos oê p!ot1êma6, a teopo e holas pala que as obras não sofraa pa-
!ê8e!s e para quê o elg:uer ala nova cmala.fâ.Eeja rma leâfid4de até ao fim ale

À8osto.



ç'

/- Nr princíp1o do n6s ale Seteoblo ( con data a rnalca! oportunanente) será

feita uma reuni.âo ale balanço entre o nêpartamento ala se'ie Regional e os reÊ

' poirsáveis atos vários nepaltânentos'

VIVÀ O PARTIDO I

I /B /1a

DEP-ARTÀIIEIITO DÁ SENE RXGIONÀI


